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المقدمة

االختصارات

رنده أبو الحسن
الممثل المقيم

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مصر

ســنتذكر جميعــاً عــام 2020 بموجــب التحديــات غيــر المســبوقة التي جلبتهــا جائحة فيروس كورونــا )كوفيد-19( على 
البشــرية. فأعــاد هــذا العــام تشــكيل العالــم،  وســلط الضــوء بشــكل صــارخ على الترابط، وكشــف عن نقــاط الضعف في 

طريقــة حياتنا ومجتمعاتنا ومؤسســاتنا.

فــي مصــر، تــم توســيع نطــاق جهــود برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي علــى الفــور لدعــم الحكومــة المصريــة وشــعبها 
لزيــادة االســتعداد ودعــم االســتجابة وجهــود التعافــي ضــد اآلثار الســلبية لجائحة فيــروس كورونا )كوفيــد-19(. ومع 
بدايــة تفشــي الجائحــة، ظلــت ركائــز برنامجنــا ذات صلــة، لكنهــا عّجلــت وضاعفت التركيــز لتعزيز القــدرة على الصمود 

واالســتعداد للتعافــي مــن األزمــة. فلــن يكــون “العمــل كالمعتــاد” بعــد الجائحــة.

وعلــى الصعيــد العالمــي، ركــز برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي علــى دعــم منظومــة األمــم المتحــدة لدراســة اآلثــار 
االجتماعيــة واالقتصاديــة لجائحــة فيــروس كورونــا  )كوفيــد-19( ومعالجتهــا. وفــي مصــر، كثفنــا الحلــول الرائــدة لزيادة 
الوعــي، وتســريع الخدمــات الرقميــة وتوفيرهــا لألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة والفقــراء، ودعمنــا القــدرات 
الحكومية والتحليل القائم على األدلة ودعم السياســات. كما اســتمر عمل برنامجنا من خالل أكثر من 50 مشــروًعا 

فــي جميــع محافظــات مصر.

يســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى بعــض مــن نتائجنــا ويعــرض تجربــة برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي مســتغاًل دوره 
المتكامل والشفاف والمبتكر. فتناولنا، مع الحكومة المصرية وشركائنا، بعض القضايا المعقدة التي تواجه البالد، 
ال ســيما في القضايا المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ وتوفير فرص العمل وتمكين المرأة والشــباب ودعم األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة والصحــة والتنمية المحلية.

لقد أنهينا عام 2020 نهاية إيجابية، في ظالل أهرامات الجيزة العظيمة، باعثين برســالة قوية إلى العالم حيث جددنا 
التزامنا بـ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

ومــع انتقالنــا إلــى العــام الثانــي مــن اســتجابتنا ألزمــة جائحــة فيــروس كورونــا  )كوفيــد-19(، تمألنا الثقة أنــه بالعمل مع 
شــركائنا ســنتمكن مــن تقديــم حلــول تدعــم الصمــود والتنمية، وســنواصل االســتفادة مــن مواردنا وخبراتنــا العالمية 
إلفــادة مصــر فــي رحلتهــا لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة والتعافــي علــى نحــو أفضــل بعــد جائحــة فيــروس كورونــا  

)كوفيد-19(.

من خالل الشبكات القوية والشراكات الملتزمة، سنتمكن من بناء مستقبل جديد معاً.

““
 فأعاد هذا العام تشكيل 
 العالم،  وسلط الضوء
 بشكل صارخ على

 الترابط، وكشف عن نقاط
 الضعف في طريقة حياتنا
ومجتمعاتنا ومؤسساتنا
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البنك اإلفريقي للتنمية
الغرفة التجارية األمريكية بمصر

الذكاء االصطناعي
المكتب القطري

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
صندوق المناخ األخضر
صندوق البيئة العالمي

الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا
المؤسسات المالية الدولية

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

معهد تكنولوجيا المعلومات
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية
وزارة التعاون الدولي

وزارة التضامن االجتماعي
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

المجلس القومي للمرأة
 البرنامج القومى لمكافحة الدرن

المناطق المحمية
الكهروضوئية

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
أهداف التنمية المستدامة

استراتيجية التنمية المستدامة
مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

إطار شراكة األمم المتحدة من أجل التنمية
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االولويات االستراتيجية 
في مصر

النتائج

كيف نعمل؟
ما الذي يرشدنا؟

ماذا حققنا في عام 2020؟

يشتهر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عالمياً بشفافيته. فوفًقا لمؤشر شفافية المعونات لعام 2020، يظل برنامج 	 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي أكثــر وكاالت األمــم المتحــدة شــفافيًة. فبالنســبة لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، يتــم 
نشــر جميــع معلومــات وبيانــات المشــاريع علنـًـا على بوابة الشــفافية التابعة لبرنامج األمم المتحــدة اإلنمائي. تتيح 
هــذه البوابــة بيانــات مفتوحــة المصــدر وشــاملة لكافــة مشــاريع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وموقــف تنفيذها، 

والتدخــالت، والشــركاء المنفذيــن، وعــدد الجهــات المســتفيدة، باإلضافــة إلى وثائق المشــروع وتقاريــر التقييم.

يقــدم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي حلوالً جذرية لتحقيق أهداف التنمية المســتدامة والربــط بينها. وفي مصر، 	 
نعتمد النهج نفسه إلدماج أهداف التنمية المستدامة والعمل فيما بينها. ونتناول البرامج والمشاريع بنظرة 

أكثر شــمولية من خالل مختلف التدخالت الفعالة.

نعمــل مــع الحكومــة، ووكاالت األمــم المتحدة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية لتســخير 	 
قــوة العمل الجماعي لتحقيق أفضل النتائج.

نضــع المســاواة بيــن الجنســين فــي صميــم عملنــا فنبــدأ بأنفســنا. ولقــد حصــل برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي في 	 
مصــر علــى الختــم الذهبــي للمســاواة بيــن الجنســين. ويعــد هــذا الختــم عمليــة اعتمــاد يقودهــا برنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي لضمــان تقديــم المؤسســات لحلــول ونتائــج تراعــي للنــوع االجتماعــي من خالل وضع سياســات 

لتعميــم مراعــاة النــوع االجتماعــي ومتابعــة تنفيذهــا.

يقــوم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي مصــر مع شــركائه بــدور كمنظمة رائدة فــي التفكير والمعرفــة فيما يخص 	 
تحديــد النهــوج واآلليــات المبتكــرة، ممــا يمهــد الطريق لشــراكات وطرق تنفيذ جديــدة للتنمية.

تــم تصميــم نموذجنــا العالمــي NextGenUNDP# - الجيــل الجديــد مــن برنامــج األمم المتحــدة اإلنمائي لتحقيق 	 
نتائج إنمائية متكاملة بســرعة وعلى نطاق واســع خالل أوقات االســتقرار والصعوبات، واالســتفادة من االبتكار 
والتكنولوجيا. يبني هذا الجهد المبذول في سنوات متعددة على شبكات واسعة داخل 170 دولة وبينهم لتوسيع 
حدود طريقة تفكيرنا وتقديمنا واستثمارنا وإدارتنا ومساعدتنا فيما يخص االستجابة لتحديات التنمية سريعة 

التطور.

إن برنامجنا في مصر:

عازماً على دعم أولويات مصر الوطنية على النحو المبين في رؤية مصر 2030. 1

مسترشداً في أفق 2030 بأهداف التنمية المستدامة التي التزمت بها الدول األعضاء في األمم المتحدة في عام 2015. 2

متوافقاً مع إطار شراكة األمم المتحدة من أجل التنمية )UNPDF مصر 2022-2018(. 3

ارتقى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى مســتوى التحديات التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(. شــارك 
البرنامج مع الحكومة والشــركاء اآلخرين لتعزيز واســتهداف أفضل للتحول الرقمي، واالســتدامة البيئية، والصحة، 
وتوفير فرص العمل، واإلدماج االجتماعي. ظهرت برامج ومبادرات وحلول مبتكرة لالستجابة للجائحة، مؤثرة على 

الحكومة والشركات والمواطنين.
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النمو الشامل 
واالبتكار

)كوفيد-19(  كورونا  فيروس  جائحة  سلطت 

وأدرك  التكنولوجيا.  أهمية  على  الضوء 

أهمية  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج 

واعتمد  الجائحة  انتشار  قبل  الرقمي  التحول 

نتائج  لتحقيق  بأسره  المجتمع  يشمل  نهجاً 

فيروس  ضرب  عندما  المستدامة.  التنمية 

كورونا )كوفيد-19( العالم، تحرك برنامج األمم 

لمساعدة  ومهنية  بسرعة  اإلنمائي  المتحدة 

المؤسسات في تطبيق التحول الرقمي.

Photo by Youssef Sarhan on U
nsplash

  2.9103,255
137 دورة تدريبية، استفاد منهالتصل إلى

مشروع
5,192
من رواد األعمال

أهم األحداث

المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
والمتناهية الصغر

ريادة األعمال وتوفير 
فرص العمل

فــي عــام 2020 دعــم المكتــب القطــري جهــاز تنميــه المشــروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهيــة الصغــر فــي مجهوداتــه 
العــداد المشــروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهيــة الصغــر لرقمنــه اعمالهــا. كمــا أجــرى برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
اســتبيان علــى مســتوى مصــر حــول المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر بالتعــاون مــع وزارة التخطيــط 
والتنميــة االقتصاديــة وجهــاز تنميــة المشــروعات، والجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واالحصــاء، وبدعــم مــن حكومــة 
اليابــان، والبنــك اإلفريقــي للتنميــة. تــم إجــراء االســتبيان علــى 6000 شــركه لتقييــم تأثيــر فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( على 
الشــركات واســتجابتها لحــزم الدعــم التــي أطلقتهــا الحكومــة المصريــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، دعــم برنامــج األمــم المتحــدة 
 اإلنمائــي جهــاز تنميــة المشــروعات عــن طريــق صــرف 2.9 مليــار جنيه مصري مــن التمويل لها، لتصل إلى 103,255 مشــروع 
)43,369 امــرأة و59,886 رجــالً(. وقــد نجــح برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي بنــاء قــدرة الجهــات المســتفيدة علــى إدارة 

أعمالهــم الخاصــة مــن خــالل 137 دورة تدريبيــة، اســتفاد منهــا 5192 مــن رواد األعمــال )2,763 امــرأة و2,429 رجــالً(.

طــوال عــام 2020، تــم إيــالء األولويــة لتمكيــن الشــباب والمؤسســات. وبدعــم مــن برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي، تمكن الشركاء من تقديم الدعم للشركات الناشئة لبناء قدراتهم 
فــي التحــول الرقمــي وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. أنشــأ مركــز اإلبــداع التكنولوجــي 
وريــادة األعمــال فــي مصــر، بدعــم مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، بيئــة ترعــى رواد 
األعمال الموهوبين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذوي األفكار االبتكارية، 
مــع تعزيــز مكانــه مصــر كمنافس عالمي في مجــال االبتكار ذو القيمة المضافة ودعم 166 
شــركة ناشــئة، حوالــي ٪25 منهــا تقودهــا نســاء. أمــا بالنســبة لمعهــد تكنولوجيــا المعلومــات، 
فقــد أمــد ســوق العمــل المصــري بمجموعــة مــن المتخصصيــن ورواد األعمــال المؤهليــن 
تأهيال عالًيا في مجال تكنولوجيا المعلومات من خالل تنمية القدرات في مجال تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت وريــادة األعمــال، وتقديــم برامــج تدريــب احترافيــة وأكثــر مــن 
167,926 على منصة »مهارة تك«. وفيما يخص المساعدة في االستجابة األفضل لظروف 
فيروس كورونا )كوفيد-19(، نظم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دورات تدريبية للشباب 
ورواد أعمــال فــي المجــال االجتماعــي حــول تقنيــات تنميه المــوارد وإدارة األزمات والعمل 

عن بعد.
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مليار جنيه مصري
تمويل لجهاز تنمية المشروعات

166

25% 

167,926

شركة ناشئة

منها تقودها نساء

برامج تدريب احترافية 
على منصة »مهارة تك«

دعم

حوالي

أكثر من

https://maharatech.gov.eg/
https://maharatech.gov.eg/
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أهم األحداث

مساهمة القطاع الخاص في 
أهداف التنمية المستدامة

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

التكنولوجيات المساعدة

السالم واألمن

كثّف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بالشراكة مع الغرفة التجارية األمريكية بمصر، الدعوة للدور البارز لالستثمار المؤثر 
والقطــاع الخــاص، بهــدف تعميــم أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أعمــال القطــاع الخــاص وقيــاس االثــر االجتماعــي والبيئي 

لتلك األعمال.

عقــد برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي »مســيرة مصــر مــن أجــل اإلدمــاج« فــي أهرامــات الجيزة الشــهيرة لتســليط الضوء على 
أهمية التكنولوجيات المســاعدة للتمكين واالســتقالل والمشــاركة العامة لألشــخاص ذوي االحتياجات الخاصة في مصر. 
وحضــر المســيرة الــوزراء الرئيســيين ووكاالت األمــم المتحــدة والشــركاء الوطنييــن والقطــاع الخــاص كمــا ضمــت المبــادرة 

حدثيــن عبــر اإلنترنــت حــول النســاء ذات االحتياجــات الخاصــة والتكنولوجيــات المســاعدة واالبتكار.

الحفاظ على الســالم واألمن شــرط أساســي للتنمية المســتدامة. يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مركز القاهرة الدولي 
لتســوية النزاعــات وحفــظ وبنــاء الســالم فــي جهــوده المســتمرة كمركــز تفكيــر رئيســي حــول قضايــا الســالم واألمــن من خالل 
سلســلة من المؤتمرات وورش العمل رفيعة المســتوى. فنقل مركز القاهرة الدولي األنشــطة إلى اإلنترنت من خالل سلســلة 
مــن ورش عمــل الخبــراء لـــ 99 مشــارًكا )منهــم 39 امــرأة(، وتدريــب مــا يقــرب مــن 2,000 جنــدي حفــظ ســالم مصــري ســيتم 
نشــرهم فــي إفريقيــا. بنــاًء علــى منتــدى أســوان االفتتاحــي واســتنتاجاته، قدمــت النســخة الثانيــة، التــي عقــدت فــي أوائل عام 

2021، أجنــدة إيجابيــة وطموحــة بينمــا ترســم إفريقيــا مســارها للتعافي بعــد فيروس كورونــا )كوفيد-19(.

فــي عــام 2020، دعــم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائي المؤسســات الوطنيــة في النظم التحليليــة لقياس جمع 
البيانــات ومؤشــرات الرصــد الخاصــة بأهــداف التنميــة المســتدامة واســتراتيجية مصــر للتنميــة المســتدامة 
)رؤيــة مصــر 2030(. دعــم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة فــي تقييم 

التدفقــات الماليــة التــي تســهم فــي تمويــل التنمية وتســريع تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة .

2,000

أهم أحداث فيروس كورونا )كوفيد-19(

ــى فيــروس كورونــا  دعــم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وزارة االتصــاالت تكنولوجيــا المعلومــات المصريــة لالســتجابة إل
)كوفيــد19-( مــن خــالل إعــداد شــات بــوت )chatbot( مخصــص إلرشــاد األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة الســاعين إلــى 

الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة عبــر لغــة اإلشــارة.

كما دعم المكتب الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت لالستجابة إلى زيادة الطلب على شبكات االتصاالت بسبب الجائحة.

ويعــد دعــم المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر أمــرًا أساســًيا مــن أجــل تعافــي أســرع وأقــوى مــن الجائحــة. 
وقــد عــزز برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي قــدرات الجهــات المســتفيدة مــن جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة 
ومتناهيــة الصغــر والســوق الخاصــة بهــم مــن خــالل مــواد التعلــم اإللكترونــي للمشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة 

الصغــر مــن أجــل ضمــان النقــل الفعــال لمنتجاتهــم وخدماتهــم عبــر اإلنترنــت.

هــذا وقــد دعمنــا أيًضــا التمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي للمــرأة فــي صعيــد مصــر مــن خــالل مبــادرة النــداء، حيث تــم تغيير 
نشــاط مصنــع للمالبــس بقنــا مــن صناعــة المالبــس إلــى صناعــة الكمامــات الطبيــة التــي تبــاع بأســعار مخفضــة للمجتمعــات 

األكثــر ضعًفــا، كمــا زاد مــن رأس المــال لزيــادة اإلنتــاج وضمــان اســتمرارية العمالــة.

وقــد تعــاون برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي مع البنك األوروبي إلعــادة اإلعمار والتنمية والغرفــة التجارية األمريكية بمصر 
إلعــداد تقريــر لألعمــال، الــذي مــن المقــرر إصــداره فــي عــام 2021، مقيمــاً تأثيــر فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( علــى القطــاع 

الخاص.
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99
نقل مركز القاهرة الدولي األنشطة إلى اإلنترنت من خالل 

سلسلة من ورش عمل الخبراء لـ

مشارًكا
39 امرأةمنهم

تدريب ما يقرب من

جندي حفظ سالم مصري سيتم نشرهم في إفريقيا
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القصص

الذكاء االصطناعي ال يترك أحًدا يتخلف عن الركب:
الشات بوت )chatbot( متاح للصم واألشخاص 

ضعاف السمع

قد وفر »واصل« منصة لألشــخاص ضعاف الســمع لفحص أعراضهم من 
خــالل تطبيــق عبــر اإلنترنــت. اتباًعــا لبروتوكــول منظمــة الصحــة العالميــة 
)WHO( ووزارة الصحة المصرية، يســأل الشــات بوت المســتخدم عدد من 
األســئلة باســتخدام لغــة اإلشــارة. وتتــاح الخدمــة على مدار الســاعة، بما في 
ذلــك تقديــم الدعــم لمــن يعانــون من أعراض فيــروس كورونــا )كوفيد- 19(، 
مــن خــالل إيصالهــم بالوكالــة الحكومية المســؤولة لتلقــي الرعاية الالزمة.

#كمامة
التضامن ضد فيروس كورونا )كوفيد-19(:

مًعا نحن يد واحدة!

فــي خضــم جائحــة عالميــة تهــدد ســكان المناطــق النائيــة والفقيــرة تهديــًدا 
أعلــى، أظهــرت النســاء في صعيد مصر تفانًيــا ومثابرة حين كثفن جهودهن 

إلنتــاج معــدات وقائيــة ألهــل قنــا، وجيرانهــن فــي األقصر وأســوان.

حتــى مايــو 2020، كــن قــادرات علــى إنتــاج حوالــي 3,000 كمامــة فــي اليــوم. 
وهــذا ال يغطــي جــزًءا مــن احتياجــات ســكان صعيــد مصــر؛ حيــث تعــد قنــا 

وحدهــا موطنـًـا لـــ 3,2 مليــون شــخص.
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https://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/stories/2020/artificial-intelligence-is-leaving-no-one-behind--accessible-cha.html
https://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/presscenter/pressreleases/2020/support-women-in-upper-egypt-produce-medical-masks.html
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البيئة
يعــزز برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي كفــاءة المــوارد الطبيعيــة، وحمايــة البيئة، 

والنمــو األخضــر. فيعمــل البرنامــج عــن كثــب مــع وزارة البيئــة للوفــاء بالتزاماتهــا 

الدوليــة تجــاه االتفاقــات البيئيــة وإنجــاز التقاريــر 

والــدروس المســتفادة. ويتضمــن ذلــك برتوكــول 

مونتريال بشأن التخلص التدريجي من المواد التي 

تســتنفد طبقة األوزون وأول تقرير تحديث التفاقية 

األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، موثًقــا 

الجهــود المبذولــة لتخفيــف تغير المناخ. وبفضــل دعم برنامج 

األمــم المتحــدة اإلنمائــي، اســتطاعت مصــر تقليــل انبعاثــات غــاز ثانــي 

أكسيد الكربون من خالل تحسين كفاءة الطاقة، والخاليا الكهروضوئية على 

أســطح األبنيــة، ومبــادرات النقــل المســتدام. وواصــل 

المكتب دعمه الناجح لوزارة الكهرباء في تحول الســوق 

الكامــل وتصنيــع إضــاءة موفــرة للطاقــة 

بحيــث تعتبر الخيــار األول للمباني 

الســكنية والتجاريــة والحكوميــة.

فــي عــام 2020، دعــم برنامــج األمــم 

المتحدة اإلنمائي وزارة البيئة والشــركاء 

للتخفيــف مــن تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه، 

كما  أطلق حملة لالعتراف بالتنوع البيولوجي في مصر 

علــى أنــه أصل مركزي للســياحة. 

أهم األحداث

)Eco-Egypt( إيكو ايجبت

الطاقة الشمسية

دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مصر بهدف تعزيز الســياحة البيئية من خالل مبادرة الثالث ســنوات الرئاســية »إيكو 
ايجبت«، التي تهدف إلى عودة السائحين إلى المواقع البيئية والمناطق المحمية لمصر. ومع إطالق إيكو ايجبت، فأصدرت 
الحكومة المصرية قرارات عديدة منها تطبيق نظام التصاريح لجميع األنشطة التجارية في المناطق المحمية، وزيادة رسوم 
دخول البحر األحمر وسيناء، ومنع الغوص من المراكب، ووضع سياسة لحظر استخدام البالستيك أحادي االستخدام في 

جنوب سيناء. أما بالنسبة لسكان المناطق المحمية، فهم أساس حماية تلك المناطق. 

ولطالما كان تحســين ظروف معيشــتهم الركيزة األساســية للحفاظ على الطبيعة. هذا وقد تلقت 2,400 ســيدة تدريباً على 
إنتاج البضائع المحلية وتعبئتها وتسويقها. كما أُنشئ 24 قارباً ترفيهياً للمجتمعات المحلية بمنطقة وادي الريان. وأنشئ 

متجرًا للحرف ومنافذ البيع للسيدات لبيع منتجاتهن بمحمية وادي الجمال.

شــهد عــام 2020 ارتفــاع الطلــب علــى أنظمــة الطاقــة الشمســية صغيــرة الحجــم ارتفاًعــا 
غيــر مســبوق، مشــيرًا إلــى جاهزيــة مصــر فيمــا يتعلــق بتحــول أســرع فــي مجــال الطاقــة إلى 
نظــم الخاليــا الشمســية الصغيــرة على أســطح المباني. وقد خضــع المفهوم للتجربة على 
مــدار ســنوات عــدة مــن خالل »المشــروع القومــي لنظم الخاليا الشمســية« الذي يدعمه 
مرفــق البيئــة العالمــي وينفــذه مركــز تحديث الصناعة وبرنامج األمــم المتحدة اإلنمائي. 
وقــد ارتفــع إجمالــي قــدرة توليــد الكهربــاء لنظــم الخاليا الشمســية الصغيرة الــذي يدعمه 
المشــروع مــن 6,9 إلــى 8,2 ميجــاوات، ممــا خفــض انبعاثــات 9,740 طنــاً مــن انبعاثــات 
ــي للمشــروعات التجريبيــة  ــي الســنة. وقــد تجــاوز العــدد اإلجمال ــون ف ــي أكســيد الكرب ثان
100 مشــروع، وتضمــن أنواعــاً جديــدة مــن المبانــي، مثــل المدارس والجامعــات والمباني 
التاريخية. وفي نهاية عام 2020، حاز المشروع القومي لنظم الخاليا الشمسية المصري 
علــى جائــزة معهــد الطاقــة البريطانــي المرمــوق لمبــادرات خفــض انبعاثــات الكربــون عــن 

اإلنجــازات التــي حققها.

2,400
 سيدة تلقت تدريًبا على إنتاج البضائع

 المحلية وتعبئتها وتسويقها

24
قارباً ترفيهياً للمجتمعات المحلية 

بمنطقة وادي الريان

8.2

9.740

 ارتفع إجمالي قدرة توليد 
الكهرباء لنظم الخاليا 
الشمسية الصغيرة الذي 
يدعمه المشروع من

ميجاوات

إلى

مما خفض انبعاثات

 طنًا من انبعاثات 
 ثاني أكسيد الكربون 

في السنة

 | 1415 |

6.9



17 | الســنوي 2020 يــر  التقر أعمــال برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمـــائي 
أهم األحداث

أهم أحداث فيروس كورونا )كوفيد-19(

فــي عــام 2020، اُفتتحــت محطــة المعالجــة المركزيــة لمعالجــة النفايــات الطبيــة فــي محافظــة الغربيــة. تقــدم المحطــة أنظمــة 
التعقيــم كتقنيــة جديــدة فــي مصــر لتعقيــم النفايات الطبيــة دون إنتاج انبعاثات ضارة، بما في ذلــك الملوثات العضوية الثابتة 
المحظــورة دولًيــا بموجــب اتفاقيــة ســتوكهولم، التــي وقعــت وصدقــت عليهــا مصــر. وتعالــج المحطــة اآلن خمــس أطنــان مــن 

النفايــات الطبيــة يومًيــا بطريقــة أمنة.

نُقلت ملكية المحطة إلى وزارة الصحة والسكان. وُدرب طاقم التشغيل على استخدام المحطة واآلالت. وباإلضافة إلى ذلك، 
ُدرب األطقم الطبية في المستشــفيات، التي قامت بتغذية محطة المعالجة المركزية بالنفايات الطبية، على فصل النفايات 
الطبيــة لضمــان أفضــل أداء لمحطــة المعالجة المركزية. وُجهزت خمســة مستشــفيات نموذجية باألجهزة المناســبة لتمكين 
فرز أفضل للنفايات الطبية. أُعد برنامج تدريبي عبر اإلنترنت حول إدارة النفايات الطبية وسيتوسع ليشمل جميع مسؤولي 

إدارة النفايات في المستشفيات المصرية.

النقل المستدام

تغير المناخ

الطيور المحلقة المهاجرة

تــم افتتــاح المشــروع التجريبــي لنظــام الحافــالت عاليــة الجــودة تحت رعاية مشــروع النقل المســتدام في أوائــل عام 2020، 
ليشير إلى فرصة أعمال جديدة الستثمارات القطاع الخاص في قطاع النقل لكي تقلل من االعتماد على السيارات الخاصة 
وتزيد من استخدام المواصالت العامة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. ومن ناحية أخرى، فإن مخطط مشاركة الدراجات 
في المشــروع التجريبي بالفيوم تحت رعاية المشــروع يقدم لطلبة الجامعات وســيلة مواصالت أكثر نظافًة وصحة للتنقل 

بين مساكن الطلبة والحرم الجامعي، موضًحا جدواها وإمكانية تكرارها للقطاعات والمواقع األخرى.

يتزايد االهتمام بتكيف التغير المناخي بالتزامن مع التأثير المتزايد ألحداث 
الطقــس القاســية والعواصــف الشــديدة. ففــي مــارس 2020، ضــرب مصــر 
اعصار متوسطي شبيه باالستوائي )إعصار البحر المتوسط( للمرة األولى. وقد 
اتخــذت الحكومــة إجــراءات غيــر مســبوقة تجــاه العاصفــة، باســتخدام أنظمة 
تحذيــر مبكــرة، يدعمهــا صنــدوق البيئــة العالمــي وبرنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي، وهــو مــا قلــل مــن اإلصابــات والخســائر االقتصاديــة. كمــا شــهد عــام 
2020 تقدًمــا ملحوظـًـا فــي أعمــال تشــييد نظــام الســد الترابــي لحمايــة األراضــي 
المنخفضة في دلتا النيل من أمواج البحار العارمة أثناء العواصف الشديدة. 
وقــد اكتمــل التشــييد حتــى أول 14 كــم مــن أصــل الـــ 69 كــم المســتهدفة مــن 
 )ICZM( نظــام الســد، كمــا بــدأ اإلعــداد لــإدارة المتكاملــة للمناطق الســاحلية
التــي تتســم بالمرونــة المناخيــة، وقــد اكتمــل برنامــج التدريــب لمــدة 6 أشــهر 
لـــ 111 موظًفــا )%40 منهــم ســيدات( مــن مختلــف قطاعــات الحكومــة فــي 8 

محافظــات ســاحلية.

يحمي المشروع الطيور المهاجرة أثناء هجرتها عبر البحر األحمر/مسار طيران صدع الوادي. وتقديرًا لجهود المشروع، فقد 
اختيــر كالفائــز الوطنــي بجائــزة إنرجــي جلــوب لعــام 2020 نظــرًا لدورهــا فــي حماية طبيعة مصــر والتزامها بوضــع برامج تنمية 
مستدامة كأولوية قومية. ويعمل المشروع لتعميم برامج حماية الطيور المحلقة المهاجرة بالشراكة مع الحكومة، والقطاع 

الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المنخرطة في قطاع الطاقة. 

2020 تــم افتتــاح المشــروع التجريبــي لنظــام الحافــالت عاليــة 
الجــودة تحت رعاية مشــروع النقل المســتدام فــي أوائل عام

111
 قد اكتمل برنامج التدريب 

لمدة 6 أشهر

لـ
موظًفا من مختلف قطاعات 

الحكومة منهم

 40% 
سيدات
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القصص

رفع الستار:
»إيكو ايجبت« – كنوز مصر الدفينة

يهــدف مفهــوم إيكو ايجبت إلــى إعــادة توطيــد الصلــة بيــن المســافرين 
المغامريــن وعــدد ال يحصى من المواقــع اإليكولوجية والمناطق المحمية 
فــي مصــر. بهــدف تحفيــز إعــادة اكتشــاف الطبيعــة وتعزيــز أهميــة الحفــاظ 
علــى البيئــة، تســلط إيكــو ايجبت الضــوء على الحياة البريــة وتنوع النباتات 
والمناظر الطبيعية المتاحة للعرض في جميع أنحاء مصر. ويشجع المفهوم 
الســياحة المســتدامة والمســؤولة للمسافرين الساعين وراء تجارب فريدة 

مــن نوعهــا وخــارج الصندوق.

عودة المصريين
لركوب الدراجات

يعــد المشــروع جــزًءا مــن جهــود برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي مصــر 
لحمايــة البيئــة والحــد مــن تغيــر المنــاخ مــع مســاعدة الحكومــة فــي تحقيــق 
أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. قد يساعد النقل المستدام 
فــي تحويــل المــدن المصريــة إلى مــدن أكثر صحة لشــعوب ولكوكب األرض.

فوز مصر بجائزة معهد الطاقة البريطاني
عن أفضل مشروع في فئة منخفضة الكربون لعام 

2020

تــم اختيــار المشــروع مــن قائمــة تضــم أكثــر مــن 120 مشــروعاً فــي 29 بلــداً، 
بمــا فــي ذلــك: أســتراليا، وكنــدا، وهونــغ كونــغ، وماليزيــا، والهنــد، وباكســتان، 
ونيجيريــا، والمملكــة العربيــة الســعودية، واإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
والواليات المتحدة األمريكية وغيرها من الدول األوروبية. ُمِنح »مشروع 
نظــم الخاليــا الشمســية الصغيــرة )Egypt-PV(« الجائــزة نظــراً لنتائجــه 
الباهــرة ولتقديمــه نمــوذج ألفضــل الممارســات فــي تنفيــذ نظــم الخاليــا 
الشمســية الصغيــرة علــى أســطح المبانــي المختلفة. ويُنفــذ من جانب مركز 
تحديــث الصناعــة بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، ويُمولــه 

مرفــق البيئــة العالمــي.

 إصدار عن
 »EGYPT-PV« نظم الخاليا الشمسية الصغيرة

المتصلة بالشبكة

يقــدم هــذا األلبــوم قصــص نجــاح لمشــروعات النظــام الشمســي 
الصغيــرة  الشمســية  الخاليــا  نظــم  مــن  وماليــاً  فنيــاً  المدعومــة 
األمــم  برنامــج  ينفذهــا  التــي  بالشــبكة  المتصلــة   »EGYPT-PV«
المتحــدة اإلنمائــي بالشــراكة مــع مركــز تحديــث الصناعــة ويمولهــا 

العالمــي. البيئــة  مرفــق 
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https://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/stories/2020/bringing-to-light--eco-egypt---egypts-hidden-gems.html
https://www.undp.org/stories/egyptians-return-cycling
https://egypt-pv.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85/?lang=en
https://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/library/environment_energy/egypt-pv--success-stories.html
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اإلدماج االجتماعي 
والتنمية المحلية
استثمر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مبدأ عدم ترك أي شخص يتخلف 

عن الركب، وخاصة األشخاص ذوي اإلعاقة والفئات السكانية الضعيفة 

المتضررة من فيروس نقص المناعة البشرية والسل.

ريادة األعمال

محو األمية المالية

يعتبــر تعميــم مراعــاة النــوع االجتماعــي أولويــة أساســية لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي. فنضــع كل مــن النســاء والرجال 
فــي االعتبــار علــى جميــع مســتويات عمليــة صنع القرار وتنفيذ المشــروعات. وعززت وحدة النــوع االجتماعي في جهاز تنمية 
المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر تعميــم مراعــاة النــوع االجتماعي في جميع أنشــطة الجهــاز. كما بلغت 

نســبة المســتفيدات مــن الخدمــات الماليــة %50 وازدادت الخدمــات غيــر الماليــة المقدمة للمرأة.

قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خدمات مالية وغير مالية للمرأة. وشمل ذلك فصول محو 
األميــة والتدريــب المهنــي، كمــا رفــع وعــي 600 ســيدة من القيــادات النســائية الريفية بخدمات 

الحمايــة االجتماعية والتمكين االقتصادي.

أهم األحداث

50% بلغت نسبة المستفيدات 
من الخدمات المالية

600
رفع وعي

سيدة من القيادات 
النسائية الريفية 
بخدمات الحماية 

االجتماعية والتمكين 
االقتصادي
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 فيروس نقص المناعة 
المكتسب/اإليدز

يأتــي هــذه البرنامــج الــذي يدعمــه برنامــج األمم المتحدة اإلنمائي في لحظة حرجة خاصة لالســتجابة الوطنية لفيروس نقص 
المناعة البشــرية في أعقاب انخفاض الموارد المتاحة لفيروس نقص المناعة البشــرية واالنقطاع الشــديد ألنشــطة الوقاية 
مــن فيــروس نقــص المناعــة المكتســب/اإليدز للفئــات المســتهدفة. قــام البرنامــج بتمكيــن أربــع منظمــات غيــر حكوميــة 
فــي ثــالث محافظــات، ووصــل إلــى 4,027 )3,531 رجــالً و 496 امــرأة( مــن خــالل حــزم الوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة 
المكتسب/اإليدز. كما دعم 2,305 شخًصا للحصول على خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشرية. ولربط تشخيص 
فيــروس نقــص المناعــة المكتســب/اإليدز بالعــالج، أجــرى البرنامــج ســت ورش عمــل لمقدمــي الخدمــات الصحيــة بشــأن 
الرعايــة الســريرية الخاصــة بفيــروس نقــص المناعــة المكتســب/اإليدز. وأفــادت ورش العمــل 120 طبيبــاً وصيدليــاً ممــن 
يعملون في مستشفيات الحميات واألمراض النفسية وزودتهم بمعلومات حول توفير الرعاية والعالج الشامل لألشخاص 
المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة المكتســب. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســاهم البرنامــج بصــورة ملحوظــة في دعــم قدرات 

برامــج الســل الوطنيــة )NTP( لتشــخيص مرضــى الســل وعالجهــم، خاصــاً تحســين إدارة الدرن المقــاوم لألدوية.

2,305

3,531

6
120

496
امرأةرجالً

 كما دعمت

شخًصا للحصول على خدمات 
اختبار فيروس نقص المناعة 

البشرية
طبيباً وصيدلياً

4,027
من خالل حزم الوقاية من 

فيروس نقص المناعة البشرية

وصل إلى

 أجرى البرنامج
 ورش عمل لمقدمي الخدمات الصحية 

بشأن الرعاية السريرية الخاصة بفيروس 
نقص المناعة البشرية

أهم أحداث فيروس كورونا )كوفيد-19(

حشــد برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي أكثــر مــن 7 مالييــن دوالر لدعم جهــود الحكومة المصرية في مكافحــة COVID-19 من 
خالل زيادة الوعي وحماية من أبعد ما يكون عن ركب التنمية بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن بفضل دعم 

المانحيــن مــن المملكة المتحدة وكندا واالتحاد األوروبي.

دعــم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي توفير المعدات الصحية باعتبارها مدخل أساســي في تصــدي الحكومة لفيروس كورونا 
)كوفيد-19(. ودعم البرنامج وزارة التضامن االجتماعي من خالل االستفادة من الشبكات واسعة النطاق لـ »برنامج وعي« 

للتوعية إلى اتباع ســلوكيات الحماية في مواجهة فيروس كورونا )كوفيد-19( في المجتمعات األولى بالرعاية.

دعــم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وزارة التضامــن االجتماعــي، والــذي يعــد الجهــة الرئيســية للحمايــة االجتماعيــة أثنــاء 
الجائحة، عن طريق تدريب 600 امرأة من القيادات النسائية الريفية، باإلضافة إلى 100 موظف من موظفي وزارة التضامن 
االجتماعــي علــى برنامــج وعــي: وهو برنامج شــامل للتوعية بشــأن الحماية االجتماعية. ويركــز على تعزيز وعي الفئات األولى 
بالرعاية ومعرفتها بخدمات الحماية االجتماعية، دعًما للجهود التي تبذلها وزارة التضامن االجتماعي بين المستفيدين من 

برامجها.

طــوال عــام 2020، عمــل برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي أيضــاً فــي شــراكة وثيقــة مــع وزارة الصحــة والســكان لبنــاء قــدرات 
مقدمي خدمات الرعاية الصحية. وتهدف الشراكة إلى ضمان حصول األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 
والفئــات الرئيســية المتضــررة علــى خدمــات رعايــة صحيــة جيــدة. كمــا تضمــن التغطيــة الجغرافيــة لخدمات العــالج والرعاية 

الخاصــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية مــن خــالل اســتهداف مرافــق الرعاية الصحيــة من مختلــف المحافظات.
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القصص

مسيرة في سفح الهرم
 تدعو إلتاحة التقنيات المساعدة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة

فــي رحــاب أهرامــات الجيــزة العريقــة، أكمل حوالي خمســين مــن الرياضيات 
والرياضيين المصريين القادرين باختالف، مســيرة مصر من أجل إدماج 
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، من أجل تسليط الضوء على أهمية 
التقنيات المســاعدة في توســيع آفاق االســتقاللية والمشــاركة العامة لذوي 
ــي المســيرة محتــرف رياضــات  االحتياجــات الخاصــة فــي مصــر. ورافقهــم ف
التحمــل وســفير النوايــا الحســنة للــدول العربيــة فــي برنامــج األمــم المتحدة 

اإلنمائــي، مايكل حداد.
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برنامج القيادات الشابة

انطلــق هــذا البرنامــج في عام 2015 كمبادرة لبناء الشــبكة اإلقليمية األكثر 
فاعلية في الدول العربية للعمل على الجمع بين الشباب واالبتكار والتنمية 
المســتدامة. فــي عــام 2020، اســتهدف البرنامــج توجيــه طاقــات ومهــارات 
الشــباب لخلــق حلــول للتحديات المفروضــة من قبل جائحة كوفيد-19 من 
خــالل إقامــة مجموعــة مــن النــدوات عبــر اإلنترنــت لبنــاء قدرات الشــباب، 
ومعســكرات ابتــكار افتراضيــة تفاعليــة وأيًضــا تنظيــم حوارات شــبابية عبر 
اإلنترنت. 1400 شابة وشاب من مصر اشتركوا في أنشطة برنامج القيادات 
الشــابة المقامة عبر اإلنترنت بنســبة مشــاركة نســائية وصلت لـ 54.5 ٪.

 تحدي الشباب 2020

يعقــد تحــدي الشــباب تحــت اســتراتيجية شــراكة »جيــل ال محــدود« 
ــة لتشــيبك الشــباب مــن خــالل  )Generation Unlimited( العالمي
والبالــغ  صعبــة  لظــروف  المعرضيــن  الشــباب  لتشــبيك  االبتــكار 
عمرهــم مــن 10 إلــى 24 عاًمــا ليصبحــوا قادريــن علــى حل المشــكالت 
بــدل أن يكتفــوا بكونهــم مجــرد مســتفيدين ولالنتقــال مــن مرحلــة 
التعلــم والتدريــب لمرحلــة التوظيــف وريــادة األعمال. وبالشــراكة مع 
وزارة الشــباب والرياضة ويونيســف وبالن انترناشــيونال، قام برنامج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي بتنظيــم 11 معســكر ابتكار فــي 10 محافظات 

مصريــة بحضــور 403 شــابة وشــاب فــي صــورة 75 فريــق عمــل.

https://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/presscenter/pressreleases/2020/symbolic-walk-at-the-foot-of-the-pyramids-calls-for-the-inclusio.html
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تقرير التنمية البشرية في مصر

بــدأ برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي مصــر فــي إعــداد التقريــر التنميــة البشــرية 
الوطني: مصر 2021 تحت عنوان »الحق في التنمية: المســيرة والمســار«. يقدم 
التقريــر، الــذي يغطــي الفتــرة بيــن عامــي 2011 و2020، تحليــالً متعمقــاً لقضايــا 
التنميــة البشــرية الرئيســية المؤثــرة تأثيــرًا كبيــرًا علــى تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة. يُركــز التقريــر علــى االســتثمار فــي رأس المــال البشــري، والتنميــة 
االقتصاديــة، والتنميــة االجتماعيــة، والنــوع االجتماعــي، والبيئــة، والحوكمــة. كما 
يســتعرض اإلصالحــات والسياســات التــي اعتمدتهــا ونفذتهــا مصــر خــالل هــذه 
الفتــرة وأثرهــا علــى حيــاة المصريين. وفي الوقت نفســه، يقــدم تقييًما والتوصيات 
المتعلقــة بالسياســات بنــاًء علــى أفضــل الممارســات الدوليــة فــي ســياق مصــر.

يســتقى تقريــر التنميــة البشــرية فــي مصــر لعــام 2021 مــن إعــالن منظــور »الحق في 
التنمية« الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 1986. ويســتند هذا 
اإلعــالن إلــى تنميــة حقــوق النــاس فــي اختيــار مســار التنميــة الخــاص بهــم وتحقيــق 

اســتقاللهم الحقيقــي دون أوامــر خارجيــة وبنــاًء علــى قيمهــم الوطنية.

 مذكرة السياسات بشأن مسرعات 
أهداف التنمية المستدامة

باســتخدام التنبــؤ الكمــي الفريــد طويــل األجــل، تخطــط مذكــرة سياســات مشــروع 
التعميم والتســريع ودعم السياســات نوع السياســات الجريئة والمتكاملة واألدلة 
الكميــة الالزمــة لمصــر لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة علــى النحــو األمثــل. 
ــد مــن حــزم السياســات مــع إمكانيــة تســريع النمــو االقتصــادي  واقترحــت العدي

وتحســين النتائــج االجتماعيــة والبيئيــة فــي الوقــت نفســه.
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فــي عــام 2021، سنســتمر فــي التصــدي لتأثيــر الجائحــة علــى البالد، دعًمــا للتعافي اإليجابي مــن األزمة والمضي 
قدًمــا بأفضل حاٍل.

في عام 2021، يخطط برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لحماية اجتماعية ومبادرات إضافية للمشروعات 	 
المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لمعالجة األثر االجتماعي واالقتصادي للجائحة على كل من 

الشركات والمواطنين.

سعًيا للمضي قدًما، سيواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الذي 	 
يلعب دورًا بارزًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

سنواصل العمل على التحول الرقمي لتسريع النمو االقتصادي وتقديم الخدمات.	 

أصبــح تغيــر المنــاخ حالــة طــوارئ مؤلمــة بصــورة متزايــدة لألشــخاص فــي جميــع أنحــاء العالــم. وفــي عام 	 
2021، سيســرع المكتب تنفيذ أكبر مشــروع له لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في الســاحل الشــمالي في 

مصــر مــن خالل االرتقــاء بأنظمة الحمايــة البحرية.

نحن في صدد إعادة تصور الطريقة التي نفكر بها ونستثمر بها في التنمية, من اجل أداء أسرع وأفضل 	 
وعلــى نطــاق أوســع. يعتبــر مختبــر تســريع األثر اإلنمائــي الذي تم إطالقه حديثًا جــزًءا من هذا المجهود، 
حيــث يقــدم مجموعــة جديــدة مــن القــدرات للشــركاء الوطنييــن وصنــاع القــرار الستكشــاف وتجربــة 
وتنميــة مجموعــات مــن الحلــول المتضافرة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشــرين. يعتبر مختبر 
التســريع التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بمصــر اآلن جــزًءا مــن شــبكة عالميــة مكونــة مــن 91 

مختبــرًا فــي 115 دولــة - أكبــر شــبكة تعلّميــة فــي العالم حــول تحديات التنمية المســتدامة.
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https://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/library/sustainable-development-goals--sdgs-/sustainable-development-goals---maps-engagement-for-egypt-2018-2.html
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 الشركاء 
والشؤون المالية

“

“

نؤكد بأن الرؤية والتزام 
الحكومة المصرية 

المستمر وتطويرها، والتي 
تعد في صميم النتائج 

المعروضة في هذا التقرير 
لم يكن من الممكن 

تحقيقها دونهم. نحــن ممتنــون لاللتــزام والدعــم المقدميــن مــن الحكومــات الشــريكة والمؤسســات الماليــة الدوليــة وأســرة األمــم 
المتحــدة فــي مصــر وشــركاء التنميــة والمؤسســات األكاديميــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدني. ونؤكد بــأن الرؤية 
والتزام الحكومة المصرية المســتمر وتطويرها، والتي تعد في صميم النتائج المعروضة في هذا التقرير لم يكن من 

الممكــن تحقيقهــا دونهم.

الحكومات
مصر	 

كندا	 

إيطاليا	 

اليابان	 

هولندا	 

النرويج	 

السويد	 

سويسرا	 

المملكة المتحدة	 

المؤسسات الوطنية
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات	 

وزارة البيئة	 

وزارة الشئون الخارجية	 

وزارة التعاون الدولى	 

وزارة التنمية المحلية	 

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية	 

وزارة التضامن االجتماعى	 

وزارة الموارد المائية والري	 

المتوســطة 	  المشــروعات  تنميــة  جهــاز 
الصغــر ومتناهيــة  والصغيــرة 

البريد المصرى	 

الهيئة العامة للتخطيط العمراني	 

ــي لتســوية النزاعــات 	  مركــز القاهــرة الدول
وحفــظ الســالم وبنــاء الســالم

العامــة 	  للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز 
ء حصــا إل ا و

معهد تكنولوجيا المعلومات	 

المجلس القومي لحقوق اإلنسان	 

ذوي 	  لألشــخاص  القومــي  المجلــس 
اإلعاقــة

المجلس القومي للمرأة	 

الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت	 

وريــادة 	  التكنولوجــي  اإلبــداع  مركــز 
ل ألعمــا ا

شركاء التنمية
منظمة حياة الطيور الدولية	 

االتحاد األوروبى	 

مرفق البيئة العالمي	 

صندوق المناخ األخضر	 

بروتوكول مونتريال	 

األمم المتحدة في مصر	 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية	 

المجتمع المدنى
مؤسسة القلب الكبير	 

الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة	 

فاب الب مصر	 

مؤسسة مصر الخير	 

الشركاء األكاديميون
جامعة القاهرة	 

جامعة النيل	 

الجامعة األمريكية بالقاهرة	 

القطاع الخاص
الغرفة التجارية األمريكية بمصر	 

 	)CIB( البنك التجارى الدولى

تحدي اليوم العالمي للمياه	 

صندوق األخوة روكفلر	 

مؤسسة ساويرس	 

فودافون مصر	 



30 | الســنوي 2020 يــر  التقر أعمــال برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمـــائي 

 العنوان
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مبنى التجارة العالمي 1191 كورنيش النيل 
جمهورية مصر العربية 

وسائل االتصال بنا:
/UNDPEgypt  
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eg.undp.org
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